Zápis z výboru MO LTM dne 28. 3. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis ze schůzí výborů MS
- Doksany dne 11. 3. 2022
- Bohušovice dne 10. 3.2022
- výbor bere na vědomí
Různé:
Bulant
• Informoval o jednání s Ing. Prokopem z České Dom. církve ohledně prodeje rybníku V. Újezd.
o Zde byla ze strany prodejce akceptována ponížená částka od MO, tedy 900 tisíc Kč.
o Dále byla řešena příjezdová cesta k rybníku, zda bude MO požadovat nákup dalšího
pozemku do vlastnictví anebo zřízení trvalého břemene na sousední pozemek.
• Výbor schválil nákup části sousedního pozemku (příjezdové cesty) do vlastnictví MO, s tím, že
z konečné požadované částky k odprodeji bude odečtena cena pro vytvoření manipulačního řádu
pro nakládání s vodami k rybníku, který prodejce nemá a je nutnou součástí prodeje.
• Cenu manipul. řádu zjistí p.Čurda od p.Jeřábka, který toto zajišťuje a bude ho zpracovávat pro MO.
• Prodej rybníku by měl být ukončen do konce roku 2022.
• Od účetní obdrženy konečné podklady k hospodaření, za rok 2021 byl vytvořen zisk pro MO
v hodnotě 731.006Kč.
Prokop
• Předložil ke schválení likvidační protokol k proběhlým inventurám;
o Výbor bere na vědomí a schvaluje předložený likvidační protokol v hodnotě 61.522,10Kč
Šťástka
• Předány 2 hasicí přístroje od chaty v N. Dvorech k revizi;
o Zajistí p. Čurda
• Informoval o novém jednání s AOPK za účasti SUS a Ing. Vrány z ČRS ohledně problematiky
zprůtočnění ramen na Ohři. Toto jednání by mělo proběhnout na MěÚ Litoměřice dne 21.4.2022
Löwy
• Požaduje zaslat seznamy nových výborů v rámci MS (jména funkce ve výboru a případně kontakt
a e-mail) na radek.lowy@gmail.com
• Požaduje po vedoucím RS provést kontrolu členů RS zveřejněných na webu.
• Předložil výpočet kalkulace cen za brigádnickou činnost v případě že se schválí navýšení ceny
1 brig. hodiny z 800 na 1000Kč (= vyšší příjem o 161.000Kč v rámci MO)
o Po předložení těchto informací výbor schvaluje navýšit brig. hodinu na 1000Kč, což bude
zapracováno jako bod do připravované konference k projednání a schválení.
Palán
• Informoval o proběhlé výroční schůzi MS Litoměřice a odsouhlasení výroční schůzí MS navýšení
ceny brigád od roku 2022.
Čurda
• Informoval o termínu školení nových členů, které proběhlo dne 25. 3. 2022 od 16 hodin, celkem
se zúčastnilo 16 zájemců.
• Dále informoval o jednání s CHKO ohledně Pokratického rybníka, kde je požadováno po MO
o částečné napuštění kvůli žábám a čolkům a plánované odbahnění prý bude pouze částečné.

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 2. května 2022 (pondělí) od 17:30 hodin.

